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اخلرينج يشكر سمو األمير إلنهاء مشكلة القروض

العمير: أحتفظ على قانون إسقاط الفوائد 
أعلن النائب د.علي العمير عن حتفظه على 
قانون معاجلة فوائد القروض وفقا للصيغة التي 
انتهت اليها اللجنة املالية البرملانية، مؤكدا ان في 
هذا القانون الكثير من املثالب القانونية والشرعية. 
واوضح العمير، في تصريح صحافي، ان كلفة 
القانون نحو 1.2 مليار دينار، ولو مت توزيع هذه 
األموال عل����ى املواطنني حلصل كل مواطن على 
ألف دينار، وهذا أكثر عدالة من توزيع 1.2 مليار 
على مجموعة معين����ة من املواطنني املقترضني 
الذين متلك الدولة وسائل أخرى ملساعدة املتعثر 

منهم.
ورأى العمير ان موافقة احلكومة على القانون 
يخالف مواقفها الس����ابقة التي كانت تتمس����ك 
بصندوق املتعثرين كحل نعتقد انه األكثر عدالة، 
كما ان تراجع احلكومة عن مواقفها السابقة يعني 
االدانة الصريحة للبنك املركزي من قبل احلكومة 

التي باركت إجراءات التصحيح التي اشرف عليها 
البنك املركزي وساهمت في اعادة نحو 160 مليون 
دينار الى املواطنني الذين كانوا ضحية إجراءات 

خاطئة من املركزي وبعض البنوك.
وأكد ان صندوق املتعثرين حل مثالي وحصل 
على مبارك����ة صاحب الس����مو األمير، وطبقته 
احلكومة، وحل مش����كلة نحو 30 ألف مقترض، 
الفتا الى ان اخلبراء االقتصاديني العامليني أبلغوا 
الكويت مرارا بضرورة احلفاظ على املال العام 
وعدم تبديده ملقترح����ات ارى ان منها الصيغة 

املقترحة ملعاجلة فوائد القروض.
وأكد العمير ان القانون اجلديد يتجاوز الفتاوى 
الشرعية التي ترفض هذا التوجه، وهي منشورة 
في وسائل االعالم، مشددا على ان احلل املثالي 
عبر صندوق املتعثرين او تشكيل جلنة تظلمات 

لبحث احلاالت املعسرة دون غيرها.

تقدم نائ���ب رئيس مجل���س األمة مبارك 
اخلرينج بالش���كر اجلزيل واالمتنان العميق 
لصاحب الس���مو األمير املفدى الشيخ صباح 
األحمد في إنهاء مش���كلة الق���روض وإصدار 
توجيهاته السديدة للحكومة بالتعاون الكامل 
مع مجلس األمة ومن خالل اللجنة املالية إلنهاء 
هذه األزمة التي يعاني منها كثير من األس���ر. 
وهذا ليس غريبا على س���موه صاحب املآثر 
الكبيرة والعطايا اجلزيلة. وأشار اخلرينج الى 
أن الشكر موصول لرئيس مجلس األمة علي 
الراشد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك وكذلك الشكر لرئيس اللجنة املالية 

واالقتصادية وإخوان���ه اعضاء اللجنة ولكل 
اعضاء مجلس األمة املوقرين على ما بذلوه من 
جهد ومثاب���رة ملتابعة حل هذه املعضلة التي 

أرقت كثيرا من األسر.
وأكد نائب رئيس مجلس األمة على الدور 
الكبير الذي يوليه مجلس األمة احلالي لقضايا 
الوطن واملواطنني وملا فيه صالح تقدم ورقي 

الوطن وازدهاره ورفاهية املواطنني.
وأشاد اخلرينج بالدور الكبير الذي يقوم 
به أعضاء مجلس األمة بالتعاون فيما بينهم 
وكذلك التعاون مع احلكومة لتحقيق االجنازات 

التي ينتظرها املواطن من مجلس األمة.

الش���ؤون  وافقت جلنة 
التشريعية البرملانية خالل 
اجتماعها اليوم )امس( على 
جتنيس ابناء الشهداء الذين 
العمليات  استش���هدوا في 
احلربية السابقة، كما وافقت 
على مقترحات بشأن تعديل 

قانون االنتخاب.
اللجنة  وأوضح مق���رر 
النائب يعقوب الصانع ان 
اللجنة وافقت على مقترح 
بتعديل امل���ادة الثانية من 
قانون االنتخاب مبا يحول 
دون املشاركة في التصويت 
واالنتخاب لعضوية مجلس 
االمة ملدة ثالث سنوات لكل 
من صدر ض���ده حكم وان 

انتق���د النائب عبداهلل 
املعيوف عدم وصول تقرير 
املالية بخصوص  اللجنة 
القروض الى النواب مبينا 
ان توزيع تقرير مهم اثناء 
اجللس���ة امر غير مقبول 
مضيفا انه يجب ان نطلع 
على آرائنا قبل اجللس���ة 
لنأخذ الرأي الصحيح في 

هذا االجتاه.
النائب املعيوف  وقال 
ل� »األنب���اء«: إلى اآلن لم 

كان مع وقف التنفيذ او عدم 
النطق بالعقاب.

واضاف ان اللجنة ايدت 
مقترح���ا بتعدي���ل قانون 
االنتخاب للنائب عبداحلميد 
دشتي لكنها استبعدت من 
املقت���رح الفقرة التي كانت 
تش���ترط للمش���اركة في 
الترش���ح ان يكون املرشح 
كويتيا ينحدر من اباء واجداد 
استوطنوا الكويت قبل العام 
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واش���ار الصانع الى ان 
اللجن���ة رفض���ت مقترحا 
بتعديل قان���ون االنتخاب 
كان يش���ترط للترشح ان 
يك���ون املرش���ح خاليا من 

يصلنا أي ش���يء مكتوب 
املالية عن  اللجن���ة  م���ن 
قضية الق���روض وان كل 
ما نسمعه تصاريح نيابية 
وحكومية دون أي ش���يء 
رسمي مكتوب. واستغرب 
املعيوف أن تتم مناقش���ة 
والتصويت على »القروض« 
اليوم قبل أن يصل تقرير 
اللجنة للنواب ملراجعته 
واستشارة املختصني به.

النائ���ب ان  واض���اف 

االمراض النفسية وحاصال 
على مؤهل جامعي وسجله 
خال من االدمان على املواد 
املخدرة، موضحا ان اللجنة 
اضافت توصية تنص على 
االكتفاء بأن يكون املرشح 

حسن السيرة والسلوك.
وذكر الصانع ان اللجنة 
وعرفان���ا باجلميل، وافقت 
على جتنيس ابناء الشهداء 
الذين قضوا في حربي 1967 
و 1973 والعمليات احلربية 
ومن استش���هد في موكب 
االمير الراحل الشيخ جابر 

االحمد.
واش���ار ال���ى موافق���ة 
اللجنة على انش���اء الهيئة 

تضارب األنباء عن شمول 
الوافدين واملنحة املالية قد 
النواب  الرؤية لدى  شوه 
ألن جمي���ع ما نس���معه 
تصاريح دون وجود شيء 

مكتوب.
وانتقد املعيوف بشدة 
األنباء الت���ي تتحدث عن 
منحة مالي���ة من صاحب 
الس���مو األمير معتبرا ان 
املنحة احلالية حق لصاحب 
السمو األمير فقط يعطيها 

العام���ة ملكافح���ة االجتار 
بالبش���ر وعل���ى مقت���رح 
بتعديل قانون دعم العمالة 
انش���اء  الوطنية، ومقترح 
جمعية حماية املس���تهلك، 
وعلى مساواة اعضاء ادارة 
التحقيق���ات بنظرائهم في 
السلك القضائي وفي بعض 

االمتيازات فقط.
واوضح ان اللجنة اقرت 
تعديال يعط���ي املطلقة من 
زوج كويتي حق املشاركة 
في وثيقة السكن احلكومي، 
مبين���ا ان الوض���ع الراهن 
يعطي املطلق���ة فقط حق 
االنتفاع بهذا السكن من دون 

مشاركة في امللكية.

ال���ذي يريد  الوق���ت  في 
وباملبل���غ الذي يريد دون 
أي تدخل من النواب مضيفا 
ان السباق االنتخابي انتهى 

ويجب أن نلتفت لألمام.

للمطلقة أو األرملة أو العزباء السكن منفردة بعد سن الـ 40

وافقت على تعديل قانون االنتخاب

اللجنة املشتركة: املوافقة على مساواة املرأة بالرجل
في استحقاق القرض اإلسكاني واحلصول على بدل اإليجار

الصانع: »التشريعية« تقر جتنيس أبناء املشاركني في حربي 67 و 73

املعيوف ينتقد عدم توزيع تقرير »املالية« عن القروض على النواب

مبدئيا معنا على استحقاق 
املرأة املتزوجة من كويتي او 
غير كويتي عالوة اجتماعية 
بصفة متزوج شريطة عدم 
حصول زوجه���ا على هذه 

العالوة.
واضافت ان اللجنة اقرت 
بناء عل���ى التوافق املبدئي 
مع اخلدمة املدنية حصول 
املرأة الكويتية املتزوجة من 
كويتي او غير كويتي على 
االبناء شريطة عدم  عالوة 
حصول زوجه���ا على هذه 

العالوة.
واكدت د.املبارك ان اللجنة 
تريد رفع الظلم الواقع على 
املرأة الكويتية بسبب املثالب 
في بعض القوانني القائمة، 
مشيرة الى ان استمرار مثل 
املثالب ين���ذر بكارثة  هذه 
لوجود ش���روط قاس���ية 
حتول دون حصول املواطنة 

الكويتية على حقوقها.

املرأة الكويتية حق احلصول 
على بدل االيجار خالل فترة 
انتظارها للسكن وذلك اسوة 

بالرجل.
وقالت ان اللجنة وافقت 
على حق امل���رأة املطلقة او 
االرمل���ة او العزب���اء التي 
جت���اوزت ال���� 40 عاما في 

الس���كن منف���ردة من دون 
احلاجة الى اشتراط تواجد 
امرأة معها بنفس املواصفات 

وفقا للوضع احلالي.
واشارت د.املبارك الى ان 
القسم الثاني من االجتماع 
مت بحضور ممثلي اخلدمة 
املدنية الذي���ن ابدوا توافقا 

وافقت اللجنة املشتركة 
املرأة  من جلن���ة ش���ؤون 
املالية  واالس���رة واللجنة 
البرملانية على تعديل قانون 
الرعاية السكنية رقم 2 لسنة 
2011 وقانون اخلدمة املدنية 
الذي  وذلك خالل االجتماع 
عقدته امس بحضور وزير 
االسكان ومدير عام مؤسسة 
الس���كنية ومدير  الرعاية 
عام بنك التسليف وممثلي 

اخلدمة املدنية.
وأوضحت رئيسة اللجنة 
النائبة د.معصومة املبارك ان 
االجتماع شهد توافقا مبدئيا 
مع اجلانب احلكومي على 
مس���اواة املرأة بالرجل في 
استحقاق القرض االسكاني 
وذلك تفعي���ال للنصوص 
الت���ي تؤكد  الدس���تورية 
املساواة بني املرأة والرجل.

واضاف���ت ان التواف���ق 
حصل ايضا مع مقترح يعطي 

فيصل الكندري وأحمد الري ود. يوسف الزلزلة ود. معصومة املبارك وصفاء الهاشم خالل االجتماع

»املستقبل« تعلن رفضها قانون إسقاط فوائد القروض

املع���وق، ويؤس���س ثقافة 
العدالة،  س���ليمة، ويحقق 
هناك بنوك خالفت يجب ان 
يشار اليها بالبنان، واملواطن 

يريد إجنازا حقيقيا.
النائ���ب صالح  وب���ني 
عاشور ان البنوك وعلى مدى 
العشرين عاما املاضية خلقت 
وضعا اقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا غي���ر طبيعي، 
وأدخ���ل البلد في مش���اكل 
نحن ف���ي غنى عنها، وكان 
ذلك بسبب أخذهم فوائد غير 

قانونية من املواطنني.
وقال عاشور »آن األوان ان 
تتحمل اجلهة التي ادخلتنا 
النفق املس���ؤولية، ودورنا 
تصوي���ب اخلط���أ، ولذلك 
نحن مع إلغاء الفوائد غير 
القانوني���ة، ونحن مع رفع 

الظلم عن املواطنني«.
ودعا عاشور احلكومة 
ممثلة بالبنك املركزي ووزير 
املالية الى حتمل املسؤولية 
السياسية من خالل حتميل 
البنوك الفوائد غير القانونية، 
وتعود األموال الى املواطنني 
البسيطة  الدخول  اصحاب 
الذين أخ���ذت اموالهم دون 

وجه حق.
وأعلن عاشور عن اعتزام 
كتلة املس���تقبل في جلسة 

الي���وم )الثالث���اء( اعالن 
موقفهم وتق���دمي االقتراح 

الذي ال يكافئ البنوك.
واستغرب عاشور عدم 
احتواء تقرير اللجنة املالية 
على الكلفة املالية، وال ميكن 
ان نقب���ل بقانون ونحن ال 
نعرف كلفته على املال العام، 
ودور البنك املركزي تبيان 

التقديرات املالية.
من جانب���ه قال النائب 
هشام البغلي أثني على ما 
قيل من قبل زمالئي اعضاء 
الكتلة، وأكد »اننا ضد قانون 
إنشاء صندوق األسرة ألنه 
العدالة«، مشيرا  ال يحقق 
ال���ى ان مش���كلة فوائ���د 
القروض كانت على برامج 
جميع مرشحي االنتخابات 
النواب  الس���ابقة ومعظم 
احلاليني طرحوا املش���كلة 

اثناء االنتخابات.
ان  البغل���ي  وأض���اف 
املشروع الذي قدم من خالل 
اللجنة املالي���ة ال يخدم إال 
ش���ريحة قليلة متبقية من 
املقترضني املتضررين، مبينا 
ان الكتلة تدير العدالة جلميع 
املقترضني خالل الفترة من 
2002 الى 2008 الذين وقعوا 
في فخ التوقيع على قروضهم 
عن طريق اجلهل أو سواه.

الفزيع: ان التاريخ سيكتب 
في جلس���ة اليوم املواجهة 
الق���وة املالي���ة التي  م���ع 
أرهقت املواطنني، موضحا: 
املقترح يلزم البنوك بإرجاع 
تلك األموال الى حس���ابات 
املواطن���ني، وهذا لن يكلف 
امل���ال العام فلس���ا واحدا، 
ويحق���ق العدال���ة وهذا ما 
يريده املظلومون املقترضون 
في فترة ما بني 2002 و2008 
مستدركا، أما صندوق األسرة 
فالقوى املالية ستس���تفيد 
من األموال. موجها حديثه 
الوزراء  الى رئيس مجلس 
سمو الش���يخ جابر املبارك 
»إذا كانت احلكومة حريصة 
على العدالة وعلى املال العام 
وأنت كذلك فلنحاسب البنك 
املسؤول، مشددا على عدم 
قبول مكافأة املتسببني في 
املشكلة من املال العام وأموال 
أبنائنا وستكون لنا مواجهات 

جتاه هذا األمر.
وق���ال النائ���ب خلي���ل 
القروض  الصالح: إن ملف 
أخذ ردحا من الزمن، وسلك 
طريقا معقدا، وتقرير اللجنة 
املالية ه���و محاولة لتقدمي 

رؤية في هذا السياق.
وذكر الصالح: ان املجلس 
مطلوب من���ه اإلجناز غير 

أك���دت كتلة املس���تقبل 
رفضها تقرير اللجنة املالية 
املتوافق بشأنه مع احلكومة 
حول شراء فوائد القروض، 
معلنة عن تقدميها في جلسة 
اليوم اقتراحا بقانون يلزم 
املبالغ غير  البنوك بإعادة 
املأخ���وذة من  القانوني���ة 

املقترضني.
وأكدت الكتلة في مؤمتر 
صحافي عق���ب اجتماع لها 
عزمها الدخول في مواجهات 
متنع مكافأة املتسببني في 

املشكلة من املال العام.
النائ����ب يعقوب  وقال 
الكتلة  الصانع: إن موقف 
بشأن شراء فوائد القروض 
عبر صندوق األسرة: »نعم 
هناك مبالغ استولي عليها 
في تلك الفترة« ما قبل مارس 
2008، وسنتقدم باقتراح 
بقانون جامع وشامل يحمل 
البنوك مس����ؤولية املبالغ 
التي أخذتها فيما يزيد عن 
س����عر خص����م 4% ويجب 
ان نحاس����ب البنوك ال أن 

نكافئهم.
وهذا هو ما يريده الشعب 
واملقترضون، ونحن نرفض 
تقرير احلكوم���ة واللجنة 

املالية جملة وتفصيال.
وأضاف الصان���ع: هذا 
القانون متوافق مع الدستور 
وعادل وسنقدمه في باب ما 
يستجد من أعمال في جلسة 
اليوم، فيجب إرجاع املبالغ 
للمتضررين من املقترضني 
ال ان نكافئ املتسببني وضخ 
ه���ذا احلجم م���ن األموال، 
واملبالغ املس���تولى عليها 
ليست شيئا جديدا فالبنك 
املركزي صرح بأنه صوب 
وتس���لم 180 مليون دينار 

خالل الفترة املنصرمة.
بدوره، قال النائب نواف 

نواف الفزيع

يعقوب الصانع

عبداهلل املعيوف

صالح عاشور هشام البغليخليل الصالح

به الكثير من املثالب الشرعية والقانونية

الرئيس علي الراشد اثناء استقباله الرئيس اللبناني االسبق أمني اجلميل وجنله النائب في البرملان اللبناني سامي بحضور 
نائب رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج وكامل العوضي وعسكر العنزي ود. عبداحلميد دشتي ونبيل الفضل

الراشد استقبل أمني اجلميل
اس���تقبل رئيس مجلس األمة علي الراشد 
في مكتبه ظهر امس رئيس جمهورية لبنان 
األسبق ورئيس حزب الكتائب اللبنانية أمني 

اجلميل.
جرى خالل املقابلة بحث آخر املستجدات 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
حضر املقابلة نائ���ب رئيس مجلس األمة 
مب���ارك اخلرينج وأمني الس���ر العضو كامل 
العوض���ي وكل من األعضاء عس���كر العنزي 

وعبداحلميد دشتي ونبيل الفضل.

وأوضح العنزي ان املقصود 
باملرأة االجنبية هي كل من حتمل 
جنسية غير اجلنسية الكويتية 
او من غير محددي اجلنس����ية 

البدون.
الداخلية  وقال مقرر جلنة 
والدفاع النائب عبداهلل التميمي 
انه مت االنتهاء من تعديل قانون 
التجنيس للبدون بصيغة »أال 
يزيد على 4 آالف لسنة 2013« 
فضال عن تعديل قانون اعالن 
الرغبة في اجلنس����ية باعطاء 
ارملة الزوج الكويتي حق اعالن 
الرغبة ش����رط ان تكون لديها 

ابناء.
واضاف التميمي في تصريح 
اللجنة  صحافي عقب اجتماع 
ان����ه متت مناقش����ة مقترحني 
بقانون بش����أن تعديل الفقرة 
الثاني����ة م����ن امل����ادة الثامنة 
من املرس����وم االميري رقم 15 
لسنة 1959 لقانون اجلنسية 
اللجنة  ان  الكويتية، موضحا 
انتهت باملوافقة على املقترحني 
بتعديل الصياغة العالن الرغبة 
لزوجات الكويتيني ليكون »يحق 
الكويت����ي االرملة من  لزوجة 
اجلنسيات االخرى او من فئة 
البدون وليس لديها اعالن رغبة 
بأن تنوب عن نفس����ها وتقدم 
االعالن برغبة شرط ان يكون 

لديها منه ابناء«.

يصوت على مداولته الثانية في جلسة اليوم

»الداخلية« وافقت على جتنيس البدون
مبا ال يزيد على 4 آالف

ولفت التميمي فيما يخص 
التحقيق في استجواب النائب 
فيصل الدويسان الى ان اللجنة 
وجهة دعوة للنائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود للحضور 
الجتم����اع اللجنة يوم الثالثاء 
ادعاءات  الوزير في  ملناقش����ة 

النائب الدويسان.
وأضاف ان اللجنة ناقشت 
املقدم م����ن االعضاء  التعديل 
بش����أن حتديد عدد املتجنسني 
اخلاصة لس����نة 2013 موضحا 
ان اللجنة انتهت الى ان العدد 
الذي يجوز منحه اجلنس����ية 
الكويتي����ة لس����نة 2013 وفقا 
ملرسوم اجلنسية لسنة 1951، 
مبا ال يزيد عل����ى اربعة آالف 
شخص، مشيرا الى ان اللجنة 
انتهت لهذه الصياغة ملواجهة 
التزمت احلكومي وخشية من 
رفضه في دور االنعقاد احلالي، 
ومن ثم ينقضي عام 2013 دون 

جتنيس اي فئة.

أعلن رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع البرملانية عسكر العنزي 
ان اللجن����ة وافقت على قانون 
جتنيس الب����دون مبا ال يزيد 
على اربع����ة آالف خالل العام 

احلالي.
وقال العن����زي ان القانون 
مدرج على جدول اعمال املجلس، 
حيث صوت عليه في مداولته 
االولى وسيتم التصويت على 
مداولته الثانية في جلسة اليوم، 
وبني العنزي ان اللجنة وافقت 
ايضا على منح املرأة االجنبية 
املتزوجة من كويتي اجلنسية 
الكويتية اذا كان لها ولد او اوالد 

من زوجها الكويتي.
الى ان هذا  العنزي  وأشار 
املقترح كان قد تقدم به ومتت 
احالت����ه الى جلنة الش����كاوى 
العرائض، موضحا ان اللجنة 
وافقت على استبدال نص الفقرة 
الثانية من امل����ادة الثامنة من 
املرس����وم االمي����ري رقم 1959 
بقان����ون اجلنس����ية بحي����ث 
تصب����ح »ال يترتب على زواج 
املرأة االجنبية من الكويتي ان 
تصبح كويتي����ة اال اذا اعلنت 
وزارة الداخلية رغبتها في كسب 
الزوجية  اجلنسية واستمرت 
قائمة مدة خمس س����نوات من 
تاريخ اعالن رغبتها«، فاذا كان 
انتهاء الزوجية قبل انقضاء املدة 
املشار اليها بسبب وفاة الزوج 
وكان للم����رأة االجنبية ولد او 
اوالد من زوجها وحافظت على 
اقامتها العادية في الكويت حتى 
انقضاء املدة او اعفيت من كل 
هذه املدة او بعضها جاز منحها 
اجلنس����ية مبرسوم اذا طلبت 
ذلك ولو لم تكن قد س����بق لها 
االعالن عن رغبتها في كس����ب 
الوفاة ويسري  اجلنسية قبل 
ذلك عل����ى املطلقة اذا كان احد 
اوالدها من زوجها الكويتي قد 

عبداهلل التميميبلغ سن الرشد. عسكر العنزي


